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Hoofdstuk 1 is een uiteenzetting van de achtergrond van dit 

onderzoek en het kader waarbinnen dit tot stand is gekomen.

In hoofdstuk 2 evalueren we de accuraatheid van een enkele 

hCG bepaling om de cut-off waardes van hCG-levels na embryo 

transfer te optimaliseren. We toonden aan date en enkele serum 

hCG bepaling al op de 14e of 15e dag na IVF punctie toereikend 

is om een onderscheid te maken tussen levensvatbare en 

niet levensvatbare zwangerschappen. De hoogte van dit 

zwangerschapshormoon reflecteert de kracht en het potentieel 

van de implantatie en het voorziet patiënten van enig essentieel 

perspectief in een zeer vroege stadium van de zwangerschap.

De bevindingen in hoofdstuk 3 laten zien dat het voortzetten van 

een zwangerschap afhankelijk is van de combinatie van genetisch 

en ontwikkelingspotentieel van embryo’s met een optimaal 

uterien milieu, terwijl het optreden van multiple implantatie na 

DET in IVF voornamelijk van embryo kwaliteit afhangt.

Hoofdstuk 4 demonstreert dat ondanks dat er een erfelijke 

basis voor multiple ovulatie bestaat, het erg onwaarschijnlijk 

is dat multiple implantatie zelf ook een erfelijke basis heeft. De 

resultaten van deze studie benadrukken dat multiple implantatie 

na DET in IVF voornamelijk bepaald wordt door de kwaliteit (en 

daarmee het potentieel) van de embryo’s die bij transfer in de 

baarmoeder geplaatst worden. 

Hoofdstuk 5 bestudeert de waarde van echoscopische monitoring 

van de embryo transfer in vergelijking met  een transfer techniek 

die de catheter positioneert op basis van eerdere metingen van 

de lengte van het cavum uteri. Hoewel echoscopische monitoring 

van de embryo transfer zowel patiënt als dokter voorziet van 

visuele feedback van transfer, zorgt het er niet voor dat de 

zwangerschapspercentages verbeteren.

Met behulp van de visuele feedback die verkregen werd van de 

echogeleide embryo transfer, toonden we in hoofdstuk 6 aan 

dat er een relatie bestaat tussen the positie van de luchtbellen 

na de embryo transfer en de klinische uitkomst van de IVF 
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behandelingen. Met de luchtbellen als markers voor de inhoud van 

de transfer catheter lieten we zien dat zwangerschapspercentages 

hoger waren wanneer de luchtbellen in de bovenste helft van de 

dikke endometrium plaat terecht kwamen.

Door de echo te herhalen vijftien minuten na de echogeleide 

embryo transfer, lieten we in hoofdstuk 7 zien dat de uiteindelijke 

positie van de catheter inhoud niet gevoelig is voor directe 

mobilisatie na de embryo transfer. Veranderingen in de positie van 

de catheter inhoud waren in beide groepen (directe mobilisatie of 

bedrust) gericht in dezelfde richting: richting fundus.

Hoofdstuk 8 is een analyse van het effect van aspirine op 

zwangerschapspercentages na IVF behandeling en op de 

Pulsatility Index van de baarmoederlijke slagaders gedurende 

de gehele behandeling en eerste trimester van zwangerschap. 

Deze prospectieve dubbel blinde placebo gecontroleerde 

gerandomiseerde trial toont aan dat het gebruik van aspirine 

gedurende de IVF behandeling geen invloed heeft op de 

zwangerschapspercentages, maar ook niet op de Pulsatility Index 

van de baarmoederlijke slagaders.

De follow-up van patiënten die zwanger werden in de aspirine 

studie wordt gerapporteerd in hoofdstuk 9. Door het verdere 

beloop van hun zwangerschappen te analyseren vonden we dat de 

zwangere patiënten in de met aspirine behandelde groep minder 

vaak hypertensie gerelateerde zwangerschapscomplicaties, zoals 

zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie en HELLP-syndroom, 

ontwikkelden.

Hoofdstuk 10 is een algemene beschouwing van de bevindingen 

in dit proefschrift en komt met suggesties voor toekomstig 

onderzoek om het proces van embryo implantatie verder in kaart 

te brengen.


